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Sigillum Ecclesiæ Rhenensis II
Een uniek en bijzonder Hervormd kerkzegel.

Willem H. Strous

In april j.l. heb ik een dag doorgebracht in de bibliotheek van het Landelijk 
Dienstencentrum van de Protestantse kerk in Nederland (PKN) te Utrecht. De zegel-
collectie die door schimmel was aangetast en daardoor vorig jaar niet ter inzage gege-
ven kon worden was, na bestraling, schimmelvrij teruggekeerd in het PKN-archief in 
Utrecht. De collectie zit in 22 archiefdozen en wacht nu op bewerking.
Vooruitlopend op een goede inventarisatie heb ik de inhoud van alle 22 dozen door-
gebladerd op zoek naar het zegel van de hervormde gemeente te Rhenen dat al vóór 
1818, ‘sinds onheuglijke tijden’, gebruikt zou zijn. Korporaal maakte in zijn Als een 
lelie onder de doornen melding van een vondst uit 1767. 

Ik kwam alle bekende collecties 
tegen die in de loop der jaren in 
het bezit kwamen van de huidige 
PKN: Laurillard, Kerkwijk, 
Bron, hervormde gemeente 
Maastricht etc. In eerstgenoemde 
collectie (archiefdoos 4) trof ik 
het Rhenense zegel als lakze-
gel aan. Het zegel is op karton 
geplakt met opschrift Utrecht, 
klassis Amersfoort, samen met 
twee zegels van Amersfoort 
(06-08-1822) en Nichtevecht 
(14-01-1839). Deze laatste zijn 
geen lakzegels maar zijn van, 
waarschijnlijk, gedrukte attestaties 
afgeknipt. Het Rhenense lakzegel 
is helaas, in tegenstelling tot de 
twee uitgeknipte zegels, ongeda-
teerd.
Rhenen heeft echter, naar mijn 
weten, nooit deel uitgemaakt van 
de classis Amersfoort. Vanaf het 
moment dat het gewest Utrecht 
kerkelijk werd ingedeeld in classes 
(1618) hoorde Rhenen onder de 

Hervormd kerkzegel van Rhenen met de granaatappel. 

(foto Willem H. Strous, Rhenen)
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classis Wijck, al snel na 
instelling gewijzigd in de 
classis Rhenen-Wijk.
Dan denk ik nu de 
verwijzing naar 1767 
gevonden te hebben. Dit 
zegel is ergens vanaf 
geknipt, en met een 
aantal andere zegels van 
andere plaatsen op een 
karton geplakt, zoals 
ook met het lakzegel 
is gebeurd. Het jaartal 
werd er met de pen 
bijgeschreven. Het zit 
in archiefdoos 3, maar 
het is mij niet duidelijk 
geworden van wie de 
collectie oorspron-
kelijk was. Als dit de 
verwijzing is waarnaar 
Korporaal verwijst is het 
wel een mager bewijs, 
en niet te controleren. 
Dan blijft de brief van 
de kerkenraad van 1818 
het oudste bewijs dat 
de granaatappel een 
eeuwenoud zegel is, met 

haar opmerking dat het zegel ‘sinds onheuglijke tijden’ in gebruik is. 
Overigens moet me van het hart dat ik alle verzamelaars van kerkzegels van wie 
ik nu de collecties heb gezien, ‘barbaren’ vind omdat zij de zegels die zij waar dan 
ook aantroffen rücksichtslos van de originele stukken hebben afgeknipt. Men dient 
het hele document te bewaren: dan kunnen volgende onderzoekers nagaan van wie 
het komt, aan wie het is gericht, welke persoon het betreft en de datum.
Ik heb me voorgenomen om in welk archief ik de komende jaren ook kom, altijd 
naar attestaties te zullen vragen, veel tijd kost dat niet. Zo heb ik op 21 april, in 
het Streekarchief in Wijk bij Duurstede, de attestaties in de kerkelijke archieven 
van Doorn, Leersum en Overlangbroek doorgebladerd. Het oudste zegel dat ik 
aantrof dateert van 1902.
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Diverse Utrechtse kerkzegels. (foto Willem H. Strous, Rhenen)


